Verwerking inbreng bewoners tijdens de buurtgesprekken
November-december 2020 over onderzoek Buurtwarmtenet
De vraag aan onze buurtgenoten in deze ronde van buurtgesprekken was:
De Kerngroep Nieuwe Energie voor de Vechtzoom stelt voor om het komend jaar (2021)
uit te zoeken of een buurtwarmtenet een goed en haalbaar alternatief kan zijn voor het
verwarmen met aardgas in onze buurt.
Wat vindt u daarvan? Kunt u achter dit voorstel staan, als volgende stap om toe te werken
naar een warmteoplossing voor onze buurt? Wat voor vragen of zorgen heeft u daarbij en
wat wilt u de kerngroep meegeven als aandachtspunten, wensen, zorgen of zaken die
opgelost moeten worden?

•

Door de beperkingen i.v.m. corona konden we beperkt huiskamergesprekken houden

•

Met de meeste buurtgenoten is individueel gesproken, soms aan de voordeur, soms
samen in de huiskamer. In een paar blokjes is een online groepsgesprek gehouden.

•

Ondanks alle beperkingen hebben we met een groot deel van onze buurtgenoten
gesproken. Dit kon dank zij de grote inzet van onze buurtcontactpersonen.

•

Wij hebben ons voorstel kunnen toelichten en bewoners hun mening kunnen vragen.

•

Een grote meerderheid van de huishoudens waarmee is gesproken heeft positief
gereageerd op het voorstel van de kerngroep En zij hebben zij ons veel mee gegeven
voor de uitwerking.
In de volgende pagina’s geven wij de uitkomsten van deze ronde van buurtgesprekken
en leggen we uit hoe we de reacties van buurtgenoten hebben verzameld en verwerkt.
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1. Het is een meningspeiling (geen stemming)
Deze ronde van buurtgesprekken in 2020 had het karakter van een meningspeiling.
Daarmee verschilde het van de eerste ronde van buurtgesprekken die we in november 2019
hielden. Dat ging over het Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom, toen ging het
om de voorbereiding op een stemming (zie het kader hieronder).
De vraag aan bewoner was niet om nu al in te stemmen met een uitgewerkt plan voor een
buurtwarmtenet. Want er ligt immers nog geen concreet plan waarvan de consequenties
goed uitgezocht en uitgewerkt zijn. En waar bewoners ja of nee tegen kunnen zeggen.
We hebben onze bewoners gevraagd om in te stemmen met het voorstel van de kerngroep
om komend jaar uit te gaan zoeken of een buurtwarmtenet haalbaar zou kunnen zijn en
hoe dat er uit zou gaan zien.
Dit onderzoek moet leiden tot een uitgewerkt plan dat laat zien dat haalbaar is en waar alle
belangrijke consequenties in beeld zijn. Het zal moeten voldoen aan de voorwaarden van
ons buurtmanifest. Dat plan zal dan aan de buurt voorgelegd worden. Om samen te bepalen
of we dit een goed oplossing vinden. En te bepalen of we als bewoners de stap willen zetten
om daar dan ook aan mee te gaan doen.
In bijlage 1 vindt u de brieven die alle bewoners hebben gekregen (een korte eenvoudige en
een langere variant met meer uitleg). Daarin legt de Kerngroep uit:
•
•

•

Waarom zij denkt dat uitwerking van een buurtwarmtenet nu de beste stap is die we
als buurt kunnen maken op weg naar een warmteoplossing
Wat op hoofdlijnen bedoeld wordt met een buurtwarmtenet en waarom dit (mits
goed uitgewerkt) kan voldoen aan de randvoorwaarden voor een warmteoplossing
die we vorig jaar als buurt hebben vastgesteld in ons buurtmanifest
Dat we hiermee misschien de vervanging van het oude gasnet in onze buurt kunnen
voorkomen en dat we hiermee onnodige kosten (voor gasnetvervanging) en overlast
van 2 keer de straat openbreken hopen te voorkomen.

In november 2019 hebben we uitgebreid met onze buurtgenoten gesproken over de
randvoorwaarden die we als buurt willen stellen aan een warmteoplossing voor onze
buurt. Dit heeft geleid tot het buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom. De
gesprekken daarover vonden vooral plaats in de vorm van huiskamergesprekken per
blokje van 5 tot 7 woningen. Per blokje hadden we een buurtcontactpersoon die in zijn
of haar huiskamer dit gesprek met buren hield. Dit gebeurde samen met een lid van de
kerngroep Nieuwe Energie voor de Vechtzoom. Na verwerking van de inbreng uit de
buurtgesprekken is een definitieve versie van het Buurtmanifest opgesteld. Daarover
kon ieder huishouden zich uitspreken in een stemming. 80% van de woningeigenaren
heeft een stem uitgebracht en het overgrote deel daarvan (81%) heeft voor het plan
gestemd. Met als uitkomst dat het Buurtmanifest formeel is vastgesteld als programma
van eisen voor de uit te werken warmteoplossingen.
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2. Uitkomsten van de meningspeiling
Onze buurt bestaat uit 115 grondgebonden woningen; 2 woningen zijn permanent niet
bewoond *). Dat betekent dat we 113 huishoudens om hun mening kunnen vragen.
Er zijn 10 huurwoningen van woningbouwcorporatie Portaal en 5 woningen zijn particulier
verhuurd. De huurders van deze woningen hebben wij - net als vorig jaar- ook om hun
mening gevraagd. Portaal en de particuliere eigenaren/verhuurders zijn echter de eerst
verantwoordelijken voor beslissingen over een warmteoplossing voor hun woningen.
Met 89 van de 113 huishoudens (79% ) hebben wij gesproken en van hen een bruikbare
reactie gekregen. Daarvan zijn er 59 positief en 21 voorzichtig positief over het voorstel.
Samen zijn dat dat 80 huishoudens die zich positief uitspreken over het voorstel. Dat is 90%
van de huishoudens waar mee gesproken is en 71 % van het totaal aantal huishoudens.
4 bewoners reageren neutraal, 4 zijn sceptisch over het voorstel en 1 is negatief.
Het aantal sceptisch en negatief is samen 5. Dat is 5,5% van het aantal huishoudens
waarmee is gesproken en 4,4% van het totaal aantal huishoudens. Met 24 huishoudens
(21%) hebben we niet kunnen spreken of zij gaven we geen bruikbare reactie.
*) Permanent onbewoond: Gasvrij Thuis, de aardgasvrije voorbeeldwoning en 1particuliere woning
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2.2 Toelichting op de kolommen
•

Blok: we hebben de buurt ingedeeld in blokjes van 5-11 woningen, elk blokje met een eigen
buurtcontactpersoon. De buurtcontactpersoon is een belangrijke schakel naar de bewoners.
In bijlage 2 vind u een google map satelliet kaartje waarop de blokjes staan ingetekend.

•

In de blokjes E1-N en D1-JA hadden we geen buurtcontactpersoon. In deze blokjes is het niet
gelukt om met de bewoners te spreken. Daarom staan alle huishoudens in deze blokjes als
‘Onbekend’.

•

In blokje C1 gaan 3 huishoudens verhuizen; nog geen nieuwe bewoners, vandaar ‘Onbekend’

•

Portaal: heeft zich als verhuurder niet uitgesproken. Wij hebben goed contact met Portaal en
stemmen later met hen af. Met de huurders is waar mogelijk gesproken en hun reacties zijn
verwerkt in de tabel. Een deel van de Portaal huurders is hoogbejaard, wilde geen mening geven
of wist het niet goed en vindt dat Portaal moet beslissen en moet zorgen voor een oplossing.

•

Particuliere verhuurders: wij zoeken contact met hen waar mogelijk, maar zij zijn niet altijd in
beeld of bereikbaar voor ons. Waar mogelijk is gesproken met de huurders.

•

Onbewoond: Gasvrij Thuis, de aardgasvrije voorbeeldwoning en 1particuliere woning

•

Huishoudens: wij praten over huishoudens omdat we per woning een mening vragen

•

Positief: de respondent geeft aan het voorstel van het kernteam te ondersteunen en te zien als
een positieve stap om te komen tot een warmteoplossing. Dat wil niet automatisch zeggen dat
de respondent ook op voorhand positief is over de uitkomst en denkt dat een buurtwarmtenet
en haalbare of de beste oplossing zal zijn. Er is niet gevraagd om zich nu al te verbinden aan wat
de uitkomst (in de vorm van een plan of voorstel) zal zijn. Consequenties zijn nog niet in beeld

•

Voorzichtig positief: zie hier boven, maar dan met wat meer twijfel of voorbehoud

•

Neutraal: enkele bewoners waar wel mee gesproken is geven aan dat zij (nog) geen mening
hebben en zich niet expliciet voor of tegen willen uitspreken. Drie zijn huurders van Portaal die
vinden dat de woningcorporatie de keuze moet maken en moet zorgen voor een oplossing.

•

Sceptisch: enkele respondenten zijn sceptisch over de mogelijkheden of de wenselijkheid van
een buurtwarmtenet, zij hebben daar veel vragen over en vinden dat het niet de goede weg is
om dit nu te gaan onderzoeken. Zij wachten liever op een andere oplossing of denken dat het
beter is om voorlopig geen keuze te maken. Dit kan samengaan met waardering voor de inzet
van de kerngroep en inzet om de eigen woning te verduurzamen (bijvoorbeeld door isolatie).

•

Negatief: is tegen het voorstel en de beoogde oplossing en wil blijven verwarmen met aardgas.

•

Onbekend: de mening van dit huishouden is niet bekend, meestal omdat met bewoner(s) van
deze woning niet is gesproken. Het is niet gelukt om op de goede manier contact met hen te
leggen (soms door ontbreken van een buurtcontactpersoon). Of er is wel een eerste contact
geweest maar dat heeft niet geleid tot een vervolg en heeft geen bruikbare respons opgeleverd.
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3. Illustratie van de inhoud van de gesprekken: een blokje als voorbeeld.
Wij hebben de rapportage hieronder van een van onze buurtcontactpersonen gebruikt als
een voorbeeld van wat er in een blokje opgehaald is aan meningen en aandachtspunten.
Het is een blokje met goed contact met en tussen bewoners. Er is intensief gesproken over
het voorstel en dat levert significante meningen en aandachtspunten op. Niet in alle blokjes
is dit zo goed gebeurd. Maar het geeft wel een mooie doorsnede van zaken die ook door
andere buurtgenoten genoemd zijn. Voor ons is het een herkenbaar en waardevol beeld.
Van mijn blokje heb ik 5 van de 6 bewoners gesproken. Ik heb dat individueel gedaan. Ik merkte dat
een buurtgesprek in klein gezelschap bij mij thuis toch te lastig gevonden werd met het oog op corona
en gezond blijven. Daarom ben ik langs de deuren gegaan om ‘aan de deur gesprekken’ te houden.
Ik merkte wat meer scepsis en bezorgdheid bij bewoners in vergelijking met onze buurtgesprekken
eind vorig jaar. Niet zozeer naar Nieuwe Energie Vechtzoom. Het buurtinitiatief wordt door bijna alle
buren als positief ervaren. Mensen vinden het fijn dat het leeft in de buurt en dat de kerngroep
probeert onze buurt en haar ideeën te vertegenwoordigen. De scepsis ligt vooral bij de plannen en
gedachtes die de gemeente Utrecht verder wil uitwerken. Een aantal bewoners heeft er een hard
hoofd in dat de vervanging van gas door een alternatief weinig problemen op zal leveren, zowel
praktisch als in de portemonnee.
Een aantal zorgen op een rijtje: dat stadsverwarming wordt geijkt op een vaste prijs, waarbij veel
servicekosten en transportkosten worden gerekend
1. Bewoners zijn bezorgd dat stadsverwarming of een buurtwarmtenet méér zal gaan kosten, ook al
garandeert de gemeente dat dit niet zo zal zijn. Bewoners halen naar voren dat bij de
stadsverwarming de vaste kosten via allerlei regels zijn vastgesteld, waarbij veel service- en
transportkosten worden gerekend. Door het hoge vastrecht zou het met stadsverwarming niet
lonen om zuinig om te gaan met energie. Die bezorgdheid sijpelt door naar het buurtwarmtenet.
2. Men heeft er weinig vertrouwen in dat de gemeente op tijd is om een werkend alternatief te
hebben vóórdat de gasleidingen echt moeten worden vervangen. Ze zijn bang voor het volgende
scenario. De gasleidingen worden alsnog vervangen. De kosten stijgen daardoor zelfs. En dan
moeten die gasleidingen er weer uit, om bijvoorbeeld in 2025 ruimte te maken voor een nieuw
alternatief. In de hoofden van sommige bewoners klinkt dat als een hoop gedoe.
3. De meeste bewoners staan achter het idee van A. blijvende invloed en B. een duurzame bron in de
buurt en ze lijken het concept ook te begrijpen. Er is wel scepsis over hoe snel dit kan worden
uitgewerkt en hoe bij een dergelijke investering de kosten laag, of hetzelfde kunnen blijven.
4. De aflevering van Arjen Lubach over aardgas heeft ook stof doen opwaaien. Sommige buren
vragen zich af of zo'n buurtwarmtenet wel echt zo groen is en zijn benieuwd waar zo'n net zijn
energiebron vandaan haalt. Is dat helemaal schoon? of is er bijvoorbeeld toch nog resthout, gas,
of kostbare elektra nodig? Ik proefde twijfel en onduidelijkheid daarover.
5. Waar iedereen het zeer mee eens was: vaart zetten achter een alternatief waar wij als bewoners
zeggenschap in houden. Als er goede afspraken kunnen worden gemaakt met bijvoorbeeld Eneco
en er nu nog subsidies zijn, dan moeten we handelen. De bewoners staan achter de argumenten
die de kerngroep heeft benoemd waarom we beter niet kunnen gaan afwachten in de hoop dat er
dan wel een betere oplossing uit de bus komt. Maar het vertrouwen in het meewerken van de
gemeente en energie bedrijven is redelijk laag.
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4. Aandachtspunten die in de gesprekken regelmatig naar voren kwamen.
De gesprekken met bewoners leverden veel vragen en aandachtspunten op om in een vervolg mee
te nemen. We geven een selectie van veel gehoorde opmerkingen, vragen of aandachtspunten.

Veel bewoners spraken hun waardering uit voor de inzet van de kerngroep en om als buurt samen
een oplossing te zoeken. En voor de inzet op een duurzame oplossing, lokale bron en invloed van de
buurt. Er is brede steun voor het uitwerken van een plan voor een buurtwarmtenet. Maar bewoners
hebben ook veel vragen, en soms twijfel, hoe dit kan en of het wel haalbaar is. Veel vragen waar we
in de gesprekken nog geen antwoord op konden geven en die nog verder uitgezocht moeten worden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan het alternatief aan de voorwaarden van het buurtmanifest voldoen?
Duidelijkheid nodig over kosten bij een warmtenet in vergelijking met huidige kosten
Vergelijken met andere opties is belangrijk, ook met aansluiting op stadsverwarming
Zoveel mogelijk ontwikkelingen in markt meenemen
Twijfels over grootte van de buurt in relatie tot rendabele exploitatie
Kan Stedin meebetalen omdat ze het gasnet niet hoeven te vervangen?
Keuzevrijheid en invloed als buurt is belangrijk
Gezamenlijke lokale bron is positief, locatie en inpassing van bron is bepalend
Belangrijk is dat er weinig aanpassingen in de woning nodig zijn
Opzien tegen (financiering van) investeringen
Twijfels over de haalbaarheid van het tijdspad
Zelf het tempo van aanpassingen willen bepalen,
Tijdspad zorgt voor druk/opgejaagd gevoel, mogelijk verkeerde keuze onder tijdsdruk
Gemeente en kerngroep maken allebei plannen en communiceren met bewoners, dat is
soms verwarrend, kan dat meer gezamenlijk?
Voorkeur voor grote professionele organisatie(Eneco) als warmte aanbieder
Komt er genoeg warmte naar de huizen? Warmteverlies in het warmtenet beperken
Keuze voor temperatuur die het warmtenet levert: wat hebben onze woningen nodig?
Integraal plan met isolatie is nodig
Pas een nieuwe cv-ketel gekocht, die kunnen we niet afschrijven in 10 of 15 jaar door de
planning aardgasvrij. Kan er compensatie komen voor recent aangeschafte CV ketels?
Als huurder kan ik niet beslissen; Portaal (of particuliere verhuurder) moet keuze maken
Voor mij als particuliere verhuurder/eigenaar is het belangrijk dat werkzaamheden zover
mogelijk naar de toekomst schuiven. Hoe zit het met subsidies voor eigenaar/verhuurders?
Er moet ook een oplossing komen voor koken
Hoe weten we of beloftes worden waargemaakt?
Niet logisch om bij Overvecht te beginnen
Prima om door te gaan op gas
Waarom niet gewoon de gasleidingen vervangen en als laatste van het gas afgaan?
Veranderingen in landelijke politiek kan leiden tot een andere aanpak aardgasvrij
We willen ‘onze huid duur verkopen’ en anders maar niet.
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6. BIJLAGEN
•
•
•

Bijlage 1 – Brief aan bewoners met uitleg over voorstel uitwerken (korte en lange versie)
Bijlage 2 – Overzicht buurt ingedeeld in blokken
Bijlage 3 – Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom, november 2019

Bijlage 1 – Brief aan bewoners met uitleg over voorstel uitwerken (korte en lange versie)
Beste buurtgenoten,

Utrecht, 1 november 2020

Hierbij een korte uitleg over ons plan voor een buurtwarmtenet.
De gemeente wil dat we uiterlijk 2030 van het gas af zijn. Inmiddels is bekend geworden dat de
gasleidingen dringend aan vervanging toe zijn en binnen 3 jaar vervangen moeten worden.
Is het haalbaar om ook eerder dan 2030 als buurt van het gas af te gaan? Zodat de leidingen in onze
buurt niet vervangen hoeven te worden. Wij zouden graag een poging willen wagen. Daarom willen
wij in 2021 een plan gaan maken voor een buurtwarmtenet. Daarmee zetten we een volgend stap
naar een alternatief voor verwarmen met aardgas voor onze buurt.
Een buurtwarmtenet kan de woningen voorzien van warm water voor verwarming en huishoudelijk
gebruik. Het buurtwarmtenet moet gebruik maken van duurzame warmtebronnen in de omgeving
van onze buurt. Bij een buurtwarmtenet is blijvende invloed van ons als bewoners mogelijk. Ook zijn
er geen of weinig aanpassingen in de woning nodig. Dat scheelt veel kosten voor eigenaren.
Het buurtwarmtenet moet voldoen aan de voorwaarden van ons buurtmanifest. Vorig jaar november
heeft de buurt daar haar steun aan gegeven. Andere alternatieven die genoemd worden in het
buurtmanifest, zoals een warmtepomp, zetten we even in de ijskast.
Als we het vervangen van de gasleiding kunnen voorkomen scheelt dat veel overlast en kosten voor
de gemeenschap. Op dit moment is er veel subsidie en hulp beschikbaar om onderzoek te laten
doen. Als een buurtwarmtenet haalbaar is dan kunnen we al op korte termijn overstappen op een
lokale vorm van duurzame energie.
In de brief die u nu krijgt staat nog veel meer uitleg over ons plan en waarom wij dit willen. Wij
vragen u om dit goed te lezen. En ons te laten weten wat u er van vindt. Dat kan
via Energievechtzoom@gmail.com of via een van de leden van de kerngroep.
Als u vragen of suggesties heeft, horen we dat graag. Met uw steun staan we sterker naar de
gemeente.
De Kerngroep Nieuwe Energie Vechtzoom
Gerbert Hengelaar (06 83547950)
Niels Blaauwbroek (06 30851142)
Ad Tourné (06 43535671)
Peter Vuijst (06 28526659)
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Beste buurtgenoten,
De kerngroep van Nieuwe Energie Vechtzoom stelt voor om in 2021 een buurtwarmtenet te onderzoeken als
alternatief voor aardgas. Dat kunnen we alleen doen als we steun hebben van een ruime meerderheid in de
buurt. In november willen we daarover met u in gesprek. In deze brief lichten we ons voorstel toe.
Aardgasvrij, maar dan wel op onze voorwaarden
In het najaar van 2017 heeft de gemeente Utrecht aangekondigd dat Overvecht-Noord vóór 2030 van het
aardgas af gaat. Als buurt hebben wij daarop gereageerd door Nieuwe Energie Vechtzoom te starten. We
hebben een buurtmanifest opgesteld met daarin onze voorwaarden en eisen. In het najaar van 2019 stemden
we daarover als buurt. 80% van de woningeigenaren heeft een stem uitgebracht en het overgrote deel daarvan
(81%) heeft voor het plan gestemd. Dat was een helder signaal: wij zijn best bereid om als buurt naar een
andere vorm van verwarming van onze woningen over te stappen, maar alleen als wij nauw betrokken zijn en
als de oplossing voldoet aan onze tien voorwaarden. Ook spraken we door middel van de stemming -naar
elkaar- uit dat we ook daadwerkelijk mee willen doen, als er een oplossing komt die voldoet aan de
voorwaarden. Doordat we als buurt samen optrekken en het eens zijn staan we samen sterk.
Tijd om samen keuzes te maken
Afgelopen maanden is veel gebeurd. Door twee ontwikkelingen is het nu tijd is om samen keuzes te maken.
•

•

De gemeente Utrecht en haar partners gaan dit najaar de wijk informeren over hun keuze voor
warmtealternatieven voor aardgas, die in een vervolgtraject nader onderzocht en uitgewerkt zullen
worden. Het eind van het jaar is het moment om daar als buurt onze eigen mening over te vormen en onze
stem te laten horen.
Het is duidelijk geworden dat de gasleiding in (een deel van) de Vechtzoom uiterlijk over drie jaar
vervangen moet zijn. Het kan duidelijke voordelen hebben als we de vervanging van de gasleiding kunnen
voorkomen door over te stappen op een definitief alternatief voor aardgas. Dat betekent wel dat we nu
voortvarend moeten onderzoeken of dat kan op een manier die voldoet aan onze voorwaarden.

Ons voorstel: komend jaar een buurtwarmtenet onderzoeken
Als kerngroep hebben we rond de zomer alle alternatieven overwogen. We hebben daarbij uitgebreid
stilgestaan bij wat we wel en niet weten. De tijd die we hebben om de aanleg van een compleet nieuw gasnet
te voorkomen is beperkt. Daarom vinden wij het wenselijk om nu één alternatief uit te werken tot een
concreet plan. Wij denken dat een buurtwarmtenet nu de beste optie is om te voldoen aan al onze
voorwaarden én dat het ook te combineren is met de vervanging van de aardgasleiding. Inmiddels is duidelijk
dat de gemeente een voorkeur heeft voor een warmtenet – dat kan stadsverwarming of een buurtwarmtenet
zijn – om verder te onderzoeken. Ook daarom denken wij dat het verstandig is om nu het buurtwarmtenet
verder uit te werken. Wij gaan ervan uit dat een plan voor de zomer van 2021 kan worden uitgewerkt. Dan
kunnen we, in het najaar van 2021, als buurt vaststellen of het voldoet aan onze voorwaarden.
Een buurtwarmtenet vergeleken met stadsverwarming
Een buurtwarmtenet heeft belangrijke overeenkomsten met stadsverwarming, maar ook duidelijke voordelen.
Een buurtwarmtenet en stadsverwarming zijn beiden een vorm van warmtenetten. Bij warmtenetten zijn er
1
geen of beperkte aanpassingen aan onze woningen nodig, zoals extra isolatiemaatregelen . In lijn met onze
voorwaarden gaan we ervan uit dat door subsidie de kosten niet zullen stijgen. Een belangrijk voordeel is dat
een buurtwarmtenet zoals wij dat zien grotendeels draait op een duurzame warmtebron in onze buurt. Een
tweede voordeel is dat we meer kansen zien om blijvende invloed te kunnen hebben. Als we als buurt worden
aangesloten op een warmtenet dan kun je als individuele gebruiker niet overstappen naar een andere
leverancier van warmte. Daarom vinden wij het heel belangrijk om als bewoners blijvende invloed te hebben.
Deze twee voordelen (een duurzame bron in onze buurt en blijvende invloed) maken dat wij een
buurtwarmtenet aantrekkelijker vinden dan aansluiten op de stadsverwarming. Overigens willen we
onderzoeken of het slim is om het buurtwarmtenet samen met Eneco te realiseren, aangezien zij het
1

Omdat er warmte van 60 tot 70 graden wordt geleverd, wat vergelijkbaar is met de instelling van de CV van veel woningen in onze buurt
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bestaande warmtenet in onze buurt beheren. Daarbij willen wij dan dus wel een duurzame warmtebron in
onze buurt en blijvende invloed.
Andere alternatieven
In ons buurtmanifest staan nog twee andere alternatieven: een individuele warmtepomp of een duurzaam gas
(zoals groen gas en waterstof). Deze oplossingen zijn nog niet volledig uit beeld, maar op dit moment te
onzeker en ingewikkeld om binnen drie jaar voor de hele buurt te realiseren. Daarom stellen wij voor om nu
eerst het buurtwarmtenet te onderzoeken. Als dit een oplossing oplevert die aan al onze voorwaarden voldoet,
dan kunnen we hier voor kiezen. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen we altijd nog de andere alternatieven
oppakken om verder te onderzoeken.
Kunnen we niet beter afwachten?
Als het niet lukt om binnen drie jaar een goed alternatief te realiseren dan komt er een nieuwe aardgasleiding
in onze buurt. Wij denken dat het verstandig is om juist nu te kijken of we komende zomer al een definitieve
oplossing kunnen uitwerken. Dit zijn de belangrijkste argumenten:
•
•
•
•
•

U bent klaar: de gemeente geeft aan dat we uiterlijk in 2030 van het aardgas af gaan. Als we dat nu doen,
dan zijn we er klaar mee en kunnen we onze tijd en energie aan andere dingen besteden
Subsidie en hulp: er is nu subsidie en veel hulp beschikbaar. Als we afwachten is het de vraag of die er nog
is
Goedkoper en minder overlast: als we het vervangen van het gasnet combineren met het aanleggen van
een warmtenet dan hoeft de straat maar één keer open. Dat is goedkoper en levert minder overlast op
Slechte investering voorkomen: een tijdelijk nieuw aardgasnet aanleggen is duur en uiteindelijk dragen we
die kosten samen
Duurzaam: we gaan op korte termijn al over op een lokale vorm van duurzame energie

Als we het eens zijn dan hebben we invloed
Met de ruime steun voor het buurtmanifest zijn we als buurt serieuze gesprekspartner geworden in het maken
van de plannen. We hebben de toezegging van de gemeente dat zij samen met ons opdracht gaan geven voor
vervolgonderzoek. Om te zorgen dat er een serieus plan komt voor een buurtwarmtenet in onze buurt is het nu
belangrijk dat we duidelijk maken dat daar brede steun voor is. Dat is een helder signaal naar de gemeente,
Eneco en andere aanbieders.
We horen graag uw mening
Via de contactpersonen inventariseren we in november of we op uw steun kunnen rekenen. Ook kunt u vragen
meegeven om te onderzoeken komend jaar. Uiteraard geven we ook graag toelichting. Wij hopen dat u net als
wij de aantrekkelijke kant ziet om nu een buurtwarmtenet onderzoeken en dat zal blijken dat we ook nu weer
samen sterk staan!

De kerngroep Nieuwe Energie Vechtzoom
Gerbert Hengelaar, Ad Tourné, Niels Blaauwbroek, Peter Vuijst
Meer informatie: op onze website www.energievechtzoom.nl onder Buurtwarmtenet, vindt u een
uitgebreidere onderbouwing van hoe wij naar de verschillende alternatieven voor aardgas kijken en waarom
we nu dit voorstel doen
U mag ons ook altijd direct benaderen via e-mail: energievechtzoom@gmail.com
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Bijlage 2 – Overzicht buurt ingedeeld in blokken
Noordelijk deel Vechtzoom

Zuidelijk deel Vechtzoom
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Bijlage 3 – Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom, november 2019
Gewijzigde of aangevulde tekst o.g.v. buurtgesprekken 2019 / ongewijzigde tekst

Het Buurtmanifest Nieuwe Energie voor de Vechtzoom
We maken ons eigen buurtwarmteplan met de volgende zes uitgangspunten:
1. Wij willen duurzame warmte voor onze woningen die voldoet aan onze (tien) voorwaarden
2. Als er een plan ligt dat aan alle voorwaarden (zie punt 1) voldoet, zijn wij bereid om dit uit te
voeren tussen 2025 en 2030
3. Om een breed draagvlak te garanderen, zal de hele buurt zich in drie stappen over het plan
kunnen uitspreken. Bij voldoende deelnemers tekent iedereen die mee wil doen uiteindelijk
individueel een contract met de gekozen leverancier
4. Wij vinden het belangrijk dat meerdere mogelijkheden worden verkend en worden
beoordeeld of ze voldoen aan onze voorwaarden
5. Wij kunnen dit plan alleen waarmaken als we voldoende steun krijgen van de gemeente,
de provincie of de rijksoverheid. Die steun verdienen we ook als koplopers gezien de lessen
die de rest van de stad kan trekken uit de ervaring die wij opdoen
6. De gekozen oplossing heeft ook duidelijke winstpunten voor onze woningen en buurt

Toelichting per uitgangspunt
1. Onze voorwaarden
De tien voorwaarden waar onze oplossing in elk geval aan moet voldoen zijn:
1 de woonlasten stijgen niet
2 wie dat wenst kan met gunstige voorwaarden lenen
(onafhankelijk van persoonlijke financiën)
3 de risico’s voor bewoners zijn beperkt
4 comfort en betrouwbaarheid zijn gegarandeerd
5 we blijven zo flexibel dat we ook kunnen verhuizen
6 we hebben, in geval van een warmteleverancier, blijvende invloed
7 het is ook haalbaar als niet iedereen deelneemt
8 we maken een grote stap op weg naar zo snel mogelijk klimaatneutraal wonen. Daarnaast willen
we een oplossing met zo min mogelijk negatieve milieueffecten
9 de overlast en het ruimtebeslag in ons huis, tuin en buurt is beperkt. Specifiek aandachtspunt is dat
geluidsoverlast minimaal is
10 elk huishouden krijgt een aanbod dat voldoet aan alle voorwaarden
Aandachtspunt is verder nog de veiligheid van de systemen en apparaten.

2. Ons commitment
Als er een oplossing ligt die voldoet aan onze tien voorwaarden (zie punt 1) en waar we als
buurt achter staan (zie punt 3), dan zijn wij bereid die uit te voeren en daarmee onze huizen
voldoende te isoleren en onze verwarming aan te passen.
Dat is dan een afspraak die we als buurtgenoten met elkaar maken. Dat bedoelen we met
‘commitment’. We gaan hier immers als buurt de nodige tijd en energie in steken. Het is nog
geen contract met een aanbieder, dat volgt later (zie ook punt 3).
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3. Samen besluiten
In de volgende drie stappen krijgt de buurt de gelegenheid om zich uit te spreken:
(1) over de uitgangspunten van dit buurtmanifest (najaar 2019)
(2) over de gekozen oplossing (+/- 2021)
(3) over het concrete aanbod (+/- 2023).
Bij stap 1 willen we dat minimaal 40% van de huishoudens het manifest steunt.
Bij stap 2 en 3 willen we de steun van minimaal 60% van de huishoudens.
4. Verschillende oplossingen verkend
Wij willen in elke geval de volgende vier mogelijkheden verkennen:
(1) individuele oplossingen
(2) een buurt warmteoplossing
(3) aansluiten op de stadsverwarming
(4) een duurzaam gas door het gasnet.
Daarbij willen we ook verkennen hoe het verschil tussen lage en hoge temperatuur uitpakt voor de
verschillende mogelijkheden. In de toelichting leggen we uit wat wij met deze mogelijkheden
bedoelen.
5. Ondersteuning die we als buurt nodig hebben
Wij hebben in elk geval het volgende nodig:
• ruimte en tijd om met overtuiging te kiezen wat ons beste duurzame alternatief voor gas is
• middelen voor technisch onderzoek en professionele procesondersteuning
• subsidie voor het deel van de investering dat we niet kunnen terugverdienen
• een mogelijkheid om gunstig te lenen onafhankelijk van persoonlijke financiën
6. Winstpunten voor onze woningen en buurt
Van ons wordt best een grote inspanning gevraagd voor de omschakeling naar duurzame warmte.
Wij vinden het belangrijk dat dit ook winstpunten oplevert voor de bewoners en de buurt. Je kan
bijvoorbeeld denken aan meenemen van onderhoud aan de woning waar veel bewoners mee te
maken hebben, koeling voor onze woningen of verbeteringen aan de publieke ruimte in onze buurt.
Wat er precies mogelijk is en waar we samen enthousiast van worden gaan we verder uitwerken in
de volgende fase.
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